Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 132(Ι)/2020
Αρ. 4775, 25.8.2020
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 132(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
47(Ι) του1997
82(Ι) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010
127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(I) του 2015
44(I) του 2016
20(Ι) του 2017
135(Ι) του 2018
32(Ι) του 2020
35(Ι) του 2020
71(Ι) του 2020
85(Ι) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως
Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 4) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 5) του 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «τριακόσια ευρώ (€300)» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «πεντακοσίων
ευρώ (€500)».

Αντικατάσταση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Αδικήματα που
επιδέχονται
εξώδικη
ρύθμιση.
Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

4. Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για
εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε
νόμου ή διοικητικής πράξης και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.».

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) για τα αδικήματα που αναφέρονται
στον Πίνακα ΙΙ με αύξοντες αριθμούς 12, 18, 24, 35, 45, 54 και για τα αδικήματα με αύξοντα
αριθμό 2 που αναφέρονται στον Πίνακα VΙ και των οποίων το εξώδικο πρόστιμο είναι
μεγαλύτερο των €100, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τροποποίηση
του Πίνακα II του
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α)

Mετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο
επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής
της,

(β)

σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το
εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό
ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.».

5. Ο Πίνακας ΙΙ του Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση

από την τέταρτη στήλη του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 9 αυτού, του ποσού των
«€65», με το ποσό των «€85»∙
(β) με την αντικατάσταση του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 12
αυτού, με το ακόλουθο νέο αδίκημα:
«12 Ζώνες
Ασφαλείας –
παράλειψη:
(α)εγκατάστασης
(β) χρήσης από

Ο περί Οδικής

Άρθρα 14, 15,

Ασφάλειας

15Α και

Νόμος του

17(1)(2)(3)(4)(5)

οδηγούς
(γ) χρήσης από
επιβάτες

€150

1986

Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο
πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.».

(γ) με την αντικατάσταση του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 18
αυτού, με το ακόλουθο νέο αδίκημα:
«18 Κράνος-

Οι περί

Καν. 59(2α)

οδηγός ή

Μηχανοκινήτων

και Καν. 72

επιβάτης

Οχημάτων και

οχήματος

Τροχαίας Κινήσεως

κατηγορίας
L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e
ή L7e χωρίς
κράνος

Κανονισμοί του
1984

€200

Το ποσό των €200 διπλασιάζεται σε €400 σε περίπτωση που το
ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη
ημερομηνία

έκδοσης

της

πρώτης

ειδοποίησης

εξώδικου

προστίμου. ».

(ε) με

την

αντικατάσταση

της

παραγράφου

(δ)

που

περιλαμβάνεται στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 24 αυτού,
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
(δ)

Οι περί

Οδήγηση

Μηχανοκινήτων

με μη

Οχημάτων και

ελεύθερα

Τροχαίας

χέρια

Κινήσεως

(κινητό

Κανονισμοί του

τηλέφωνο)

1984

Καν. 58(14)(α)
και Καν. 72

€150

Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο
πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.».

(ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) που
περιλαμβάνεται στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 24 των
ακόλουθων νέων παραγράφων:
Οι περί
«(ε) Οδήγηση με μη

Μηχανοκινήτων

ελεύθερα χέρια

Οχημάτων και

(άλλο

Τροχαίας

Καν. 58(14)(α)

αντικείμενο εκτός

Κινήσεως

και Καν. 72

κινητού

Κανονισμοί του

τηλεφώνου)

1984

€85

(στ) Οδήγηση κατά
παράβαση όρου
που του

Ο περί Άδειας

επιβάλλεται από

Οδήγησης Νόμος

τον Έφορο στην

του 2001

Άρθρο 49(3)

€50

Άρθρο 49(4)

€50

Άρθρο 3(1)(α)

€200

Άρθρο 12

€300

Άρθρο 12

€150

άδεια οδήγησης
(ζ) Οδήγηση με άδεια
οδήγησης η ισχύς

Ο περί Άδειας

της οποίας έχει

Οδήγησης Νόμος

λήξει

του 2001
Ο περί

(η) Οδήγηση χωρίς
ασφαλιστήριο
ευθύνης έναντι
τρίτου

Μηχανοκινήτων
Οχημάτων
(Ασφάλιση
Ευθύνης Έναντι
Τρίτου) Νόμος
του 2000

(θ) Οδήγηση χωρίς
πιστοποιητικό
καταλληλόλητας
λεωφορείου ή
φορτηγού
μηχανοκίνητου
οχήματος βαρέως
τύπου
(ι) Οδήγηση χωρίς

O περί
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων
(Τεχνικός
Έλεγχος και
Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου) Νόμος
του 2007
O περί

πιστοποιητικό

Μηχανοκινήτων

καταλληλόλητας

Οχημάτων

οποιουδήποτε

(Τεχνικός

άλλου οχήματος

Έλεγχος και

που δεν

Κέντρα Τεχνικού

αναφέρεται στο

Ελέγχου) Νόμος

αδίκημα με

του 2007

αύξοντα αριθμό
24(η)
Ο περί
Μηχανοκινήτων

(ια) Οδήγηση
ακινοτοποιημένου
οχήματος

Οχημάτων και
Τροχαίας

Άρθρο 5Β

€85

Κινήσεως Νόμος
του 1972

(στ) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 27 αυτού, του ποσού των
«€20» με το ποσό των «€85»∙
(ζ) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 35(δ) αυτού, του ποσού των
«€65» με το ποσό των «€150»∙
(η) με την διαγραφή του σημείου (vi) από την πρώτη στήλη του
αδικήματος με αύξοντα αριθμό 35(δ) αυτού.
(θ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) που
περιλαμβάνεται στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 35 της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
Οι περί
Μηχανοκινήτων

«(ε)
Προσπέρασμα
σε:
Διάβαση πεζών

Οχημάτων και

Καν. (4)(α) και

Τροχαίας

Καν. 72

Κινήσεως

€200

Κανονισμοί του
1984

(ι) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

Αδικήματος με αύξοντα αριθμό 45(α) αυτού, του ποσού των
«€85» με το ποσό των «€100»∙

(ια) με

την

αντικατάσταση

της

παραγράφου

(β)

που

περιλαμβάνεται στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 45 αυτού,
με την ακόλουθη παράγραφο (β):
«(β) Στάθμευση σε
μικρή απόσταση
από:
Οι περί
Μηχανοκινήτων
(i) Συμβολή δρόμων

Οχημάτων και

(ii) Φωτεινό

Τροχαίας

Καν. 58(9)(δ)

σηματοδότη

Κινήσεως

και Καν. 72

Τροχαίας

Κανονισμοί του

€100

1984
Οι περί
Μηχανοκινήτων
(iii) Διάβαση πεζών

Οχημάτων και

(iv) Στάση

Τροχαίας

λεωφορείων

Καν. 58(9)(δ)
και Καν. 72

Κινήσεως

€150

Κανονισμοί του
1984

(ιβ) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 45(γ)(i) αυτού, του ποσού
των «€85» με το ποσό των «€300»∙

(ιγ) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 45(ε) αυτού, του ποσού των

«€85» με το ποσό των «€100»∙
(ιδ) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 45(στ) αυτού, του ποσού των
«€65» με το ποσό των «€100»∙ και
(ιε) με

την

αντικατάσταση

από

την

τέταρτη

στήλη

του

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 54 αυτού, του ποσού των
«€85» με το ποσό των «€300».
Αντικατάσταση
του Πίνακα VI
του βασικού
νόμου.

6. Ο Πίνακας VΙ του Παραρτήματος του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο
Πίνακα:

«ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
Νόμος ή
Δευτερογενής
Περιγραφή αδικήματος και
καθορισμένο πρόστιμο

Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
(Άρθρο/ Κανονισμός)

1.

Ταχύτητα – παράβαση πέραν
ή κάτω του επιτρεπόμενου
ορίου ταχύτητας

Εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 6 του περί
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμου

(α) παράβαση ανώτατου ή
κατώτατου ορίου μέχρι

€2 ανά χιλιόμετρο

30% του επιτρεπόμενου
(β) παράβαση ανώτατου ή
κατώτατου ορίου από
31% μέχρι 50% του

€3 ανά χιλιόμετρο

επιτρεπόμενου
(γ) παράβαση ανώτατου ή
κατώτατου ορίου από
51% μέχρι 75% του

€5 ανά χιλιόμετρο

επιτρεπόμενου

2.

Οδήγηση υπό την επήρεια

Άρθρο 5 του περί

αλκοόλης

Οδικής Ασφάλειας
Νόμου του 1986

(α) Για οδηγούς που
αναφέρονται στο άρθρο
5(2)(α) του περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμου του
1986:
(ι) σε περίπτωση που η
αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει το
καθορισμένο στο νόμο

€125

όριο και είναι μικρότερη
των 36 μg/100ml ή των
82 mg/100ml,
αντίστοιχα,
(ιι) σε περίπτωση που η
αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει τα 35
μg/100ml ή των 81
mg/100ml, αντίστοιχα

€250

και είναι μικρότερη των
56 μg/100ml ή των 127
mg/100ml, αντίστοιχα,
(ιιι) σε περίπτωση που
η αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει τα 55
μg/100ml ή τα 126
mg/100ml αντίστοιχα

€500

αλλά είναι μικρότερη
των 71 μg/100ml ή των
161 mg/100ml
αντίστοιχα∙
(β) Για οδηγούς που
αναφέρονται στο άρθρο
5(2)(β) του περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμου του
1986:
(ι) σε περίπτωση που η
αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει το
καθορισμένο στο νόμο

€125

όριο και είναι μικρότερη
των 23 µg/100ml ή των
52 mg/100ml
αντίστοιχα,
(ιι) σε περίπτωση που η
αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει τα 22
µg/100ml ή τα 51
mg/100ml αντίστοιχα,

€250

αλλά είναι µικρότερη
των 36 µg/100ml ή των
82mg/100ml αντίστοιχα,
(ιιι) σε περίπτωση που
η αναλογία αλκοόλης
στην εκπνοή ή στο αίμα
υπερβαίνει τα 35
µg/100ml ή τα 81

€500

mg/100ml αντίστοιχα,
αλλά είναι µικρότερη
των 56 µg/100ml ή των
127 mg/100ml
αντίστοιχα.
3. Συνδυασμός παράβασης
ορίου

ταχύτητας

Εδάφιο (8) του άρθρου

και

οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλης

6 του περί
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμου

Εκδίδονται

δύο

εξώδικα

πρόστιμα,

ένα

για

κάθε

παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση του συνδυασμού
των παραβάσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις
περιπτώσεις των αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 1 και
2 του παρόντος Πίνακα.
Τροποποίηση
του Πίνακα VII
του
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

7. Ο Πίνακας VΙΙ του Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
από την τέταρτη στήλη του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 2 αυτού, του ποσού των «€85» με το
ποσό των «€300».

8. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1 η Οκτωβρίου 2020.

